טופס השגה על חוב אגודה
מהדורת מאי 2020

2020

תאריך______________ :
לכבוד
ועדת השגות
החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית )להלן":החטיבה"(
שלום רב,
אנו הח"מ,
שם האגודה

מספר תאגיד

ישוב

נציג האגודה__________________ :
כתובת_________________________________________ :
טלפון  .__________________ :סלולרי______________________ :
דוא"ל____________________________________ :
מבקשים להשיג על גובה חובנו לחטיבה כדלקמן:
סכום החוב המופיע בספרי החטיבה____________ :
הסכום המבוקש על ידינו להמחק___________ :
הסכום המוסכם עלינו כחוב לחטיבה______________ :
אנו מתחייבים מצהירים ומאשרים כי:
 .1אנו מוותרים על זכותנו להגיש השגה ו/או ערר מכל מין וסוג לועדת הערר או לועדת העררים
בהתאם לחוזה ההתיישבות .ההשגה הינה תחליף לערר על פי חוזה ההתיישבות.
 .2נימוקי ההשגה כמפורט במסמך המצורף לכתב השגה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
הערה :יש לצרף את כל המסמכים התומכים בנימוקי ההשגה ,מקור או העתק מאושר על ידי עורך דין

 .3יחד עם הגשת מסמך זה נשלם לחטיבה סל של  ,₪ 50,000במזומן או בפריסה עד שני תשלומים.
הראשון ,עם הגשת ההשגה והמסמכים להסדר החוב .השני ,עד ולא יאוחר משבוע לפני מועד הדיון
בהשגה לפיכך :
א .יחד עם הגשת מסמך זה נשלם לחטיבה במזומן סך של _________________ .₪
ב .לא יאוחר משבוע לפני מועד הדיון בהשגה נשלם לחטיבה במזומן סך נוסף של ___________.₪

ידוע לנו ,כי הוועדה לא תדון בהשגה ,אלא רק לאחר ביצוע התשלום במלואו.

 .4אנו נכבד את פסיקת ועדת ההשגות של החטיבה ונשלם את חובנו כפי שנקבע על ידה ובהתאם
לתנאי המבצע.
אנו הח"מ ,לאחר שהוזהרנו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן,
מצהירים בזה כי כל האמור בהשגה זו הינם אמת.
מספר זהות

שם החותם

תפקיד באגודה

_________________
חתימות וחותמת האגודה

אישור עורך דין
ביום _________ הופיעו בפני ___________ ו ___________-שזיהו עצמם לפי ת"ז מספר
____________________ ,ולאחר שהזהרתים לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשו כן ,חתמו על תצהירם בפני.
כן אני מאשר כי ה"ה הנ"ל מוסמכים להצהיר ,לחתום ולהתחייב בשם האגודה בכל האמור במסמך זה.
שם עורך הדין

כתובת משרדו

תאריך

חתימה וחותמת

